
((  )): هذه الجملة جملللةألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 
اا لهم يقول: ((  ألهاكمخبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطب

 )): أي شغلكم حتى لهوتم عن مللاألهاكم ))، ومعنى (( التكاثر
هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته، والخطاب هنللا لجميللع
المة إل أنه يخصص بمن شغلتهم أمللور الخللرة عللن أمللور الللدنيا
وهم قليل، وإنما نقول هم قليل لنه ثبت في الصللحيحين أن الللله

يا آدم، فيقييول: لبيييكتبللارك وتعللالى يقللول يللوم القيامللة: ( 
وسعديك والخير في يديك، فيقييول: أخييرج ميين ذريتييك
فف اا إلى النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كييل أليي بعث

 )، واحللد فللي الجنللة والبللاقي فلليتسع مئة وتسعة وتسعون
اا من اللف النار، وهذا عدد هائل! إذا لم يكن من بني آدم إل واحد
اا فالخطاب بالعموم فللي من أهل الجنة والباقون من أهل النار، إذ
مثل هذه الية جار على أصله، لن الواحد من اللف ليس بشلليء

 )): فهللو يشللمل التكللاثر التكيياثربالنسللبة إليلله، وأمللا قللوله: ((
بالمال، والتكاثر بالقبيلة، والتكاثر بالجاه، والتكللاثر بللالعلم، وبكللل
ما يمكن أن يقللع فيلله التفللاخر، ويللدل لللذلك قللول صلاحب الجنللة

االصاحبه: ((  ال وأعييز نفيير  )). فالنسللان قللدأنا أكثر منك مييا
ال وأوسللع تجللارة، يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الخر مللا
اا، كمللا قللال وقد يتكاثر النسان بقبيلته، يقول نحن أكثر منهم عدد
الشلللللللاعر: ولسلللللللت بلللللللالكثر منهلللللللم حصلللللللى ***
وإنما العلللزة للكللللاثر ،  أكثر منهم حصى؛ لنهم كانوا فيما سبق
ال: إذا كللان هللؤلء حصللاهم عشللرة يعللدون الشللياء بالحصللى، فمث
آل ف، والخرون حصاهم ثمانية آل ف صار الول إيش؟ أكثر وأعز،
ةة فيقللول الشللاعر: لسللت بللالكثر منهللم حصللى *** وإنمللا العللز
للكللللللاثر ، كذلك يتكاثر النسان بالعلم، فتجده يفخر على غيللره
بالعلم لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير
الشرعي فهو إما مباح وإما محللرم، المهللم أن أكللثر مللا يقللع منلله
التكاثر العلم، وهذا هو الغالب علللى بنللي آدم التكللاثر. فيتكللاثرون
في هذه المور عما خلقوا له من عبادة الله عللز وجللل.   وقللوله:

 )) : يعني إلللى أن زرتللم المقللابر، يعنلليحتى زرتم المقابر(( 
ةمتم، والنسان مجبللول علللى التكللاثر إلللى أن يمللوت، بللل إلى أن 
ككبر ازداد به المل، فهو يشيب في السللن ويشللب كلما ازداد به ال



ال تجللد عنللده مللن في المل، حتى إن الرجل للله تسللعون سللنة مث
المال وطول المل ما ليس عند الشاب الذي للله خمللس عشللرة
سنة. هذا هو معنى الية الكريمة. أي: أنكللم تلهللوتم بالتكللاثر عللن

 )):حتى زرتم المقابرالخرة إلى أن متم. وقيل: إن معنى (( 
حتى أصبحتم تتكللاثرون بللالموات كمللا تتكللاثرون بالحيللاء، فيللأتي
النسان فيقول: أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك وإذا شئت فاذهب إلى
القبور عد القبور منا، وعد القبور منكم فأينا أكثر؟ لكن هذا قللول
ضعيف بعيللد مللن سللياق اليللة، والمعنللى الول هللو الصللحيح، أنلله

حتى زرتمإيش؟ أنكللم تتكللاثرون إلللى أن تموتللوا.  وقللوله: (( 
 )): استدل به عمر بن عبد العزيز ل رحمه الله ل على أنالمقابر

الزائر لبد أن يرجع إلللى وطنلله، وأن القبللور ليسللت بللدار إقامللة،
(( ألهيياكموكذلك يذكر عن بعض العراب أنه سمع قارئا يقللرأ: 

 "، لنوالله لنبعثن ))، فقال: " التكاثر حتى زرتم المقابر
 " .واللييه لنبعثيينالزائر كما هو معرو ف يزور ويرجع، فقللال: " 

وهذا هو الحق، وبهذا نعر ف أن ما يللذكره بعللض النللاس الن فللي
إنه انتقييل إلييىالجرائد وغيرها. يقول عن الرجللل إذا مللات: " 

 "، أن هذا كلم باطل وكذب؛ لن القبور ليس هلليمثواه الخير
المثوى الخير، بل لو أن النسان اعتقد مللدلول هللذا اللفللظ لصللار
ايرا مللن اا بالبعث، والكفر بللالبعث ردة عللن السلللم، لكللن كللث كافر
الناس يأخذون الكلمات على عوائلها ول يدرون ما معناهللا، ولعللل
هذه موروثة عن الملحدين الللذين ل يقللرون بلالبعث بعللد الملوت.

كل سوف تعلمييون. ثييم كل سييوفثم قللال الللله تعللالى: (( 
 )) بمعنى الردع يعنللي: ارتللدعوا عللن كل )) قيل: إن ((تعلمون

ققا، ومعنى ((   ))سوف تعلمونهذا التكاثر، وقيل: إنها بمعنى ح
أي: سو ف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الخللرة، وأن هللذا
التكاثر ل ينفعكم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليلله

 ليقول ابيين آدم: مييالي وميياليوسلم فيمللا رواه مسلللم ( 
وليس لك من مالك إل ما أكلت فأفنيت،يعني: يفتخر به ل 

 ) والبللاقي تللاركهأو لبست فأبليت، أو تصييدقت فأمضيييت
لغيرك وهللذا هللو الحللق، أموالنللا الللتي بيللن أيللدينا، إمللا أن نأكلهللا
فتفنى، وإما أن نلبسها فتبلى، وإما أن نتصدق بها فنمضيها وتكون
أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيرنا ل يمكن أن يخللرج المللال



(( كل سييوفاللللذي بأيلللدينا علللن هلللذه القسلللمة الرباعيلللة. 
 )) أي: سو ف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكمتعلمون

 ))، وهللذه الجملللة تأكيللدثم كل سوف تعلمييونعن الخرة (( 
 ))كل لو تعلمون علييم اليقييينللردع مرة ثانية،  ثم قال: (( 

ققا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلل، ولكنكم يعني: ح
ل تعلمون علم اليقين، لنكم غافلون لهون فللي هللذه الللدنيا،ولللو
علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلل وفي خطأ عظيللم.  ثللم

 )):لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقييينقال تعالى: (( 
 ) ولهللذالو )) هذه الجملللة مسللتقلة ليسللت جللواب ( (( لترون

كل لييو تعلمييون علييميجب على القارئ أن يقف عند قوله: (( 
اا مللن الئمللة الللذين عنللدهم علللماليقين  )) ونحللن نسللمع كللثير

ةلون فيقولللون ((  كصلل كل لييو تعلمييون علييم اليقييين لييترونيي
 )) وهذا الوصل إما غفلة منهللم ونسلليان، وإمللا أنهللم لللمالجحيم

يتأملوا الية حق التأمل، وإل لللو تأملوهللا حللق التأمللل لوجللدوا أن
كل لو تعلمييون علييمالوصللل يفسللد المعنللى لنلله إذا قللال (( 

)) صللار رؤيللة الجحيللم مشللروطةاليقييين . لييترون الجحيييم 
بماذا؟ بعلمهم، وهذا ليس بصحيح، لذلك يجب التنبه والتنبيه لهللذا

كل لو تعلمون علييم اليقييين لييترونإذا سمعتم أحد يقرأ (( 
)) نبهوه وقولوا للله: يللا أخللي هللذا الوصللل يللوهم فسللادالجحيم 

ال: لنها رأس آية، والمشللروع أن يقللف المعنى، فل تصل وقف، أو
اا: أن الوصل يفسد المعنى ((  كلالنسان عند رأس كل آية، وثاني

اا (( لو تعلمون علم اليقين . لترون الجحيييم لييترون )) إذ
 )) جملللة مسللتأنفة ل صلللة لهللا بمللا قبلهللا، وهللي جملللةالجحيم

قسمية، فيما قسم مقدر والتقلدير: واللله للترون الجحيللم، ولهلذا
يقول المعربون في إعرابها: إن اللم موطئللة للقسللم، وجملللة ((

واللييه )) هي جواب القسم، والقسم محذو ف والتقللدير " ترون
ثييم)) اسم من أسماء النللار.(( الجحيم  "، و(( لترون الجحيم

ةتللرى يللوملترونها عين اليقين  )) تأكيد لرؤيتها، ومللتى تللرى؟ 
ةتجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سللبعون القيامة، يؤتى بها 
ألف ملك، فما ظنك بهذه النار للل والعيللاذ بللالله للل إنهللا نللار كللبيرة
عظيمة لن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سللبعون ألللف
ملك، والملئكة عظام شداد فهي نار عظيمة ل أعاذنا الللله وإيللاكم



 )) يعني: ثم في ذلللكثم لتسألن يومئذ عن النعيممنها-.  (( 
الوقت في ذلللك الموقللف العظيللم تسللألن عللن النعيللم، واختلللف

))لتسألن يومئذ عن النعيم العلماء رحمهم الله في قوله: (( 
هللل المللراد الكللافر، أم المللراد الملؤمن والكللافر؟ والصلواب: أن
المراد المؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم، لكللن الكللافر يسللأل
سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تللذكير، والللدليل علللى
أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكللر
وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع، فذهبوا إلى بستان رجللل
يقال له أبو الهيثم بن التيهان، فاستأذنوا فقللال النللبي صلللى الللله

 )، وكانت امرأته وراء البللاب فلللمالسلم عليكمعليه وسلم: ( 
السلم ) فلم ترد، فقال: ( السلم عليكمترد عليهم، فقال :( 

 ) فلللم تللرد، فانصللر ف النللبي صلللى الللله عليلله وسلللمعليكييم
اا ولم يلؤذن لله فللإنه يرجلع، وأصحابه، لن النسان إذا استأذن ثلث
فلحقتهم وقالت: إني سللمعت سلللمكم، ولكنللي أحببللت أن أزداد
في الخير، الرسول يدعوا في السلم عليهللم، ولسلليما أنلله تكللرر
من الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجعوا فسللألوا عللن زوجهللا،
فقالت: إنه ذهب يستعذب الماء، أي يأتي بالمللاء العللذب الطيللب،
اا، وقال: إنلله ل أحللد اا عظيم فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح بهم فرح
اا مللن نخللل وأتللى بهللا، اا مني اليوم، ثم قطع لهم عللذق أكرم أضياف

هلوأعطاه بين أيللديهم، فقللال النللبي صلللى الللله عليلله وسلللم:( 
 ) – جنيت يعني خرفت-، وتعلمون أن الخللرا ف أن يجنلليجنيت؟

النسان الرطب فقط، فقال: أردت يا رسول الللله أن يكللون بيللن
ننب، لن العللذق يشللمل هللذا وهللذا، ةبسر والرطب والمللذ أيديكم ال
ويشمل كل الثلثة، فأكلوا ثم دعوا بالماء فشللربوا، فقللال رسللول

للم: (  ماء طيب، وطعام طيب، وظلالله صلى الله عليه وس
 )، وهذا يدل علللى أن الللذيطيب، لتسألن يومئذ عن النعيم

ةيسأل المؤمن والكللافر، ولكللن يختلللف السللؤال، سللؤال المللؤمن
سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليلله حللتى يفللرح، ويعلللم
أن الذي أنعم عليلله فللي الللدنيا أكللرم مللن أن يهينلله فللي الخللرة،
بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمتلله فللي
الخرة، أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم، أسأل الللله تعللالى أن



انللا علللى يستعملنا وإيللاكم فللي طللاعته، وأن يجعللل مللا رزقنللا معو
.طاعته، إنه على كل شيء قدير


